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FÖRORD 

 

Bygga Broar bygger på femton års erfarenhet av att arbeta våldsförebyggande med barn, unga och 

familjer i segregerade och socialt utsatta miljöer. Arbetssättet har testats och utvecklats i möten med 

ett stort antal personal, barn, unga och vårdnadshavare i förskolor, skolor och andra verksamheter, 

och har genomförts med ekonomiskt stöd från länsstyrelserna i Skåne, Halland, Västra Götaland och 

Östergötland. 

  

Bygga Broar vänder sig till yrkesgrupper som möter barn, unga och vårdnadshavare i interkulturella 

sammanhang, till exempel inom förskola, skola, socialt arbete och ideella organisationer. 

  

Syftet är att stärka personalens värdegrund, förhållningssätt och bemötande ur ett interkulturellt 

perspektiv och att öka tryggheten och motivationen att föra kunskapsbaserade och processinriktade 

samtal med föräldrar och andra vårdnadshavare om barnens situation med utgångspunkt i nationell 

lagstiftning och internationella konventioner. 

  

Bygga Broars målsättning är att stärka barn och ungas rättigheter, främja integration och förebygga 

hedersrelaterat våld och förtryck. På sikt är målet att alla barn och unga oavsett kön, social, religiös 

eller etnisk bakgrund ska känna inkludering, delaktighet, sammanhang och ha rätten till ett eget liv. 

  

Eva Ohlsson 

Grundare av Bygga broar  
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VAD ÄR BYGGA BROAR? 

 

 

     Bygga Broar är en modell för ett långsiktigt och hållbart värdegrundsarbete inom förskola, 

skola, socialtjänst och andra verksamheter som möter barn, unga och vårdnadshavare. 

 

     Bygga Broar erbjuder föreläsningar, utbildningar och handledning, samt nationella konferenser 

och erfarenhetsutbyten. 

 
     Grundutbildningen i Bygga Broars arbetssätt bygger på forskningsbaserad kunskap, 

värderingsövningar och ett bildmaterial som kan användas i den dagliga verksamheten. 

  

     Syftet med utbildningen är att personalen ska reflektera över sin egen värdegrund och bli 

tryggare i sitt bemötande av barn, unga och vårdnadshavare ur ett interkulturellt perspektiv. 

  

     Bygga Broars bildmaterial syftar till att skapa dialog, enskilt eller i grupp, om exempelvis 

barnuppfostran, demokrati, jämställdhet, makt och motstånd och barns identitetsutveckling. 

  

     Bygga Broar har sin förankring i mänskliga rättigheter, barnkonventionen, socialtjänstlagen, 

förskolans och skolans likabehandlingsplaner och andra styrdokument. 
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MÅLET 

Det övergripande målet med Bygga Broar är 

att stärka barn och ungas rättigheter, främja 

integration och förebygga hedersrelaterat våld 

och förtryck genom att utveckla personalens 

bemötande, förhållningssätt och kompetens ur 

ett interkulturellt perspektiv. Syftet är att 

bidra till goda och tillitsfulla relationer mellan 

personal, vårdnadshavare, barn och unga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bygga broar vänder sig till personal och 

chefer inom förskola, skola, socialtjänst, SFI, 

hälso- och sjukvården, kvinnojourer, ideella 

sektorn, asylboenden m fl. Målet är att 

personalen ska bli tryggare och mer 

motiverade att föra processinriktade och 

kunskapsbaserade samtal med 

vårdnadshavare om barnens situation. 
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VÅR MODELL 

Bygga Broar har utarbetat en modell och 

konkreta verktyg för hur personalen kan 

bedriva ett strategiskt, långsiktigt och 

systematiskt värdegrundsarbete. 

Utgångspunkten är att ökad kunskap och 

kompetens tillsammans med självreflektion, 

påverkar attityder, värderingar och 

förhållningssätt. Detta bidrar i sin tur till mer 

professionella och genomtänkta samtal 

mellan personal, vårdnadshavare, barn och 

unga. 

  

Bygga Broars arbetsmetoder går ut på att 

medvetandegöra personal och vårdnadshavare 

om barnens situation och att starta en 

processinriktad värdegrundsdialog med barn 

och unga i centrum om exempelvis 

barnuppfostran, sexualitet, jämställdhet, 

demokrati, kön, makt och våld, olika norm- 

och värdesystem, makt och motstånd samt 

barn och ungas identitetsutveckling ur ett 

interkulturellt perspektiv.  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

”Det är andra samtal i personal-

rummet nu, man vågar närma sig 

ämnen som tidigare varit tabu.” 

(Förskolechef) 
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Bygga Broar utgår ifrån att det är möjligt att 

betona både skillnader och likheter utan att 

stigmatisera eller skapa ”vi och dem”. I 

utbildningen läggs mycket fokus på 

yrkesverksammas värdegrund och 

förhållningssätt mot ett inkluderande ”vi” där 

det finns en acceptans och förståelse för olika 

norm- och värdesystem, samtidigt som 

respekten för olikheter aldrig får legitimera 

våld, förtryck eller kränkningar av barn och 

ungas rättigheter. 
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BILDMATERIALET
  
Bygga Broar har tagit fram ett bildmaterial 

som underlag för en processinriktad 

värdegrundsdialog med barnet i centrum. 

Bildmaterialet består av ett drygt 40-tal bilder 

som gestaltar barn och ungas känslor och 

upplevelser samt olika värdegrundsfrågor ur 

ett interkulturellt perspektiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilderna kan användas i sin helhet i en grupp 

som träffas under en längre tid. De kan också 

användas vid individuella samtal för att stötta 

dialogen kring en särskild fråga, och enstaka 

bilder kan plockas fram som underlag för 

diskussioner i samband med planerade eller 

spontana föräldrasamtal. 
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Hur många och vilka av bilderna som 

används bestäms av situationen och syftet.  

 

Några av bilderna handlar om att öppna ett 

samtal och skapa en trygg och tillitsfull 

relation. Andra bilder handlar om hur barn 

och unga upplever sin situation när de ska 

förhålla sig till olika och ibland oförenliga 

sociala sammanhang.  

 

Vissa bilder passar för samtal kring de små 

barnen, medan andra tar upp svåra frågor 

kring äldre barns och ungas vardag; risker för 

radikalisering, kusinäktenskap och 

tvångsäktenskap, könsstympning, och synen 

på HBTQ-personer. 

 

Bilderna syftar inte till att påbjuda vissa 

värden och normer utan att inbjuda till dialog 

och reflektion med utgångspunkt i barns och 

ungas rättigheter. 
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UPPLÄGGET  

Bygga Broar erbjuder bland annat: 

 Basföreläsningar 

 Grundutbildningar  

 Handledning och stöd  

 Nationella erfarenhetsutbyten 

 

Basföreläsningen riktar sig brett till all 

personal inom en verksamhet och omfattar 

bland annat: 

 Migrations- och integrationsprocessen 

 Makt- och motståndsteori 

 Hedersrelaterat våld och förtryck 

 Barns och ungas identitetsutveckling 

 Olika norm- och värdesystem 

 Strategier för värdegrundsdialog 

 

Basföreläsningen ger alla i verksamheten 

samma grund och förståelse för det fortsatta 

arbetet.  

 

 

 

 

 

Särskilt intresserad personal/nyckelpersoner 

erbjuds därefter att gå vidare med Bygga 

Broars fyradagars grundutbildning och 

medverka i den fortsatta förankringen av 

värdegrundsdialogen i den egna 

verksamheten 

 

Nyckelpersonerna blir alltså tillsammans med 

cheferna och Bygga Broars utbildare viktiga 

resurser för hur det fortsatta arbetet ska läggas 

upp och genomföras på den egna enheten. För 

att nyckelpersonerna ska kunna fullfölja sitt 

uppdrag måste arbetet vara prioriterat och 

förankrat hos ledningen. 
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Bygga Broars arbetssätt måste till stor del 

skräddarsys för just den verksamhet som ska 

använda det. Erfarenheten visar att mest 

framgångsrikt är att varje verksamhet 

kommer fram till sin egen modell för hur 

bildmaterialet och värdegrundsdialogen ska 

implementeras i de befintliga rutinerna.  

 

Den som vill starta Bygga Broar måste vara 

införstådd med att det är ett långsiktigt 

värdegrundsarbete som sker över tid. 

 

 

Främjande och 

förebyggande 

perspektiv 
 

Bygga Broars främjande perspektiv handlar 

om att på strukturell nivå arbeta med 

demokrati och mänskliga rättigheter, genus 

och jämställdhet, ökat inflytande och 

delaktighet för marginaliserade grupper, 

skapa dialog och kommunikation kring olika 

norm- och värdesystem samt att motverka 

utanförskap, fördomar, diskriminering, rasism 

och främlingsfientlighet.  

 

På individuell nivå handlar arbetssättet om att 

möta och skapa dialog om viktiga värde-

grundsfrågor med varje barn och förälder 

utifrån den enskilda familjens unika historia 

och personliga förutsättningar, och att skapa 

trygga och tillitsfulla relationer mellan 

personal, föräldrar, vårdnadshavare, barn och 

unga.  

 

  

För att personalen ska bli 

trygg i sin roll i värdegrunds-

dialogen, är det viktigt att den 

är tydligt förankrad i styr-

dokumenten för verksamheten, 

nationella lagar och 

internationella konventioner. 
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UTBILDNINGEN 

Bygga Broar erbjuder en grundutbildning 

under fyra heldagar i grupp för personal och 

chefer. Utbildningen står på tre ben: 

 Kunskapsförmedling inom området 

genom föreläsningar baserade på  

relevant forskning och verksamhetsnära 

praktik 

 Reflektionsövningar och dilemmafall där 

deltagarna får arbeta med sina egna 

föreställningar och värderingar. 

 Genomgång av bildmaterialet och de 

teman som bilderna är kopplade till. 

 

 

Teman i utbildningen: 

Introduktionssamtal  

 Släktträdet 

 Livslinjen 

 Skillnader och likheter 

  
 

 

 

Barnens situation mellan olika värdesystem 

 Vilka känslor kan barnen få? 

 Vilka känslor vill vi att de ska ha? 

 Hur bygger vi broar så att barnen mår 

bra? 

 

Fördjupning 

 Olika norm- och värdesystem 

 Kollektivism och individualism 

 Migrations- och integrationsprocesser 

 Makt- och motståndsteori 

 Sociala, moraliska och juridiska normer 

 Identitetsutveckling hos barn och unga 

 Barnuppfostran och barnaga 

 Sex- och samlevnadsundervisning 

 Frivilligt eller tvångsäktenskap 

 Jämställdhet och könssegregation 

 Våld i nära relationer 

 Kvinnlig könsstympning, HBTQ och 

funktionsnedsättning 
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Utvärderingar 

och erfarenheter 
 
I de kommuner där Bygga Broar har använts 

visar utvärderingarna att utbildningen har lett 

till en bred och djup kompetensutveckling 

genom att personalen har: 

 

 tillägnat sig ny kunskap som bidrar till 

stärkt kompetens  

 utvecklat sin uppmärksamhet så att de 

lägger märke till nya relevanta aspekter i 

kontakten med barn och vårdnadshavare 

 förändrat sin inställning till människor 

med en annan kulturell bakgrund än den 

egna på ett sätt som underlättar samtalen 

kring barn och unga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfarenheten är att med ökad kunskap blir 

personalen tryggare i sin roll och samtalen 

utvecklas till genuina dialoger, vilket i sin 

främjar reflektion och insikt i barnens 

situation. 

 

 

”Genom att få arbeta med mina egna 

fördomar kan jag möta andras med en 

större öppenhet, och detta gör att det blir 

mindre motstånd när vi möts i samtal 

kring barnet.” (Förskolepedagog) 
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Några tankar om sociala förändringsprocesser 

Bygga Broar handlar om att skapa förutsättningar för en långsiktig och hållbar förändring. 

Samtidigt sker detta arbete i en kontext där också förutsättningarna är i ständig rörelse. 

Förändringsarbetet påverkas av yttre faktorer som ekonomiska resurser och politiska beslut. 

Den egna verksamheten påverkas av personalomsättning och chefsbyten. Ett långsiktigt 

förändringsarbete ställs alltså oupphörligen inför nya utmaningar och behov. 

Socialt utvecklingsarbete handlar inte enbart om att utveckla väl fungerande evidensbaserade 

metoder – det finns många exempel på mycket välfungerande metoder som blir hyllvärmare - 

utan den stora utmaningen ligger i hur metoder kan implementeras och spridas i en verksamhet 

som är i ständig förändring. För detta krävs nya och förändrade synsätt på socialt hållbara 

förändringsprocesser. 

Grunden för Bygga Broars metoder är en evidens- och processorienterad modell som utgår 

från att målgruppen identifierar behovet, och att metoden växer fram i interaktion med dem 

som är berörda av förändringen. Deltagarna i processen undersöker löpande vad som är 

möjligt, håller öppet för olika lösningar och vilket handlingsutrymme som uppstår till följd av 

de processer som pågår hos andra aktörer och i samhället i stort.  

Konkret innebär detta synsätt att de lokala förutsättningarna får styra vilka insatser som kan 

genomföras. Bygga Broar kan vara en resurs i en social förändringsprocess, men 

metodutvecklingsarbetet måste ”ägas” av de som ska genomföra förändringarna.
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TILL SIST 

Då Sverige idag är mer mångkulturellt än 

någonsin tidigare behöver personal inom 

förskolor, skolor, socialtjänst, ideella 

organisationer och andra som möter barn, 

unga och vårdnadshavare; ny kunskap, 

kompetens och konkreta verktyg för att möta 

ett globaliserat samhälles utmaningar och 

behov. 

 

Det finns goda möjligheter att stärka barnets 

rättigheter, främja integration och förebygga 

hedersrelaterat våld och förtryck genom att 

arbeta med en processinriktad 

värdegrundsdialog redan när barnen är små. 

Men det krävs kunskap, konkreta verktyg, 

uthållighet och långsiktighet. 

 

 

 

Ett samhälle där alla människor är lika 

mycket värda är ingenting som bara blir, utan 

det är något som vi tillsammans och med 

beslutsamhet måste erövra varje dag. 

 

För att nå dit behöver vi utmana oss själva 

och våra värderingar och förhållningssätt 

samtidigt som vi behöver möta andra 

människor där de är. Det krävs civilkurage 

och mod för att konfrontera både oss själva 

och andra i de djupaste lagren av vår 

värdegrund och identitet men varje litet steg 

på vägen bidrar till en bättre framtid för 

barnen. 
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Linda Ohlsson 

Projekt- & Utbildningsledare 

Tel. +4673 – 95 18 257 

linda@acting4change.org 
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www.acting4change.org 

www.byggabroar.nu 

 

http://www.acting4change.org/

